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AGENT GREEK

ΜΗΝΥΜΑ
ΕΛΗΦΘΗ
Τα έχετε διαβάσει ξανά. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης δεν είναι χτεσινός. Εδώ 
και πολύ καιρό, από εποχή Πέδρο Μαρτίνς έχει καταλάβει που πάει το πράγμα. 
Απλώς υπήρχε μία ελπίδα πως επί Μίτσελ ίσως να άλλαζε κάπως το status. 
Αμ δε. Ο ερχομός του Παϊτίμ Κασάμι έβαλε τέλος στην όποια ελπίδα. Με τον 
Ατρόμητο «θυσιάστηκε» ως στόπερ. Απέναντι στον Άρη, ο Ισπανός τεχνικός 
του Ολυμπιακού έκανε 9 αλλαγές, αλλά ο «Μπούχα» θέση βασικού δεν 
πήρε. Στο 80ο λεπτό πέρασε στο παιχνίδι. Δέκα λεπτά +τις καθυστερήσεις. 
Είναι φανερό ότι ο Ανδρέας Μπουχαλάκης δεν υπολογίζεται και το μήνυμα 
ελήφθη πιο ξεκάθαρα από ποτέ πλέον. Πρόθεσή του είναι να βρει άμεσα 
τον επόμενο σταθμό της καριέρας του για να μη χάσει και τη θέση του στην 
Εθνική. Ο Ολυμπιακός θα σεβαστεί την επιθυμία του και θα προσπαθήσει από 
μεριάς του να μην σταθεί εμπόδιο σε μια επικείμενη μετακίνησή του.

ΤΡΕΛΑ 
ΜΕ ΜΕΤΡΟ
Τρέλανε τον κόσμο ο Τάισον στην Τούμπα στο ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 
και πρόλαβε να γίνει talk of the town με τη μία. Μπήκε στο 68’, 
τέσσερα λεπτά αργότερα με τη δεύτερη, τρίτη επαφή του στο ματς 
έκανε πλασέ ανάλογο της κλάσης του και έδωσε στον ΠΑΟΚ 
προβάδισμα δύο γκολ ενόψει της ρεβάνς.
Βέβαια, δεν περίμενε κανείς ένα ματς που έπαιξε από το 65’ και 
μετά για να αντιληφθεί την αξία του βραζιλιάνου που πλέον βαδίζει 
στα 35.
Με 300 ματς στην πλάτη του στη Σαχτάρ που όργωνε τα ευρωπαϊκά 
κύπελλα, ο Τάισον είναι παίκτης κλάσης αλλά και την Ευρώπη την 
ξέρει καλά.
Αν βρεθεί στα επίπεδα που μπορεί αναλογικά πλέον, τότε θα δώσει 
στον ΠΑΟΚ πράγματα που του έλειψαν και στο πρωτάθλημα.
Ναι, υπάρχει τρέλα για τον Τάισον αλλά με… μέτρο θα έλεγε η στήλη.
Πρώτα απ’ όλα η σεζόν έχει πολλά ματς και ο 35χρονος βιρτουόζος 
τώρα μπήκε στον ΠΑΟΚ.
Καλά καλά δεν ήξερε τους συμπαίκτες του, θα θελήσει λίγο χρόνο 
να εγκλιματιστεί στη νέα του ομάδα.
Επίσης, θα θέλει και χρόνο και αυτό είναι το απόλυτα λογικό για να 
μπει σε κανονικές καταστάσεις όσον αφορά τη φόρμα του.
Είναι νωρίς ακόμα.
Όχι για την παικτική του αξία. Στα 35 είναι, την έχει δείξει.
Αλλά για να προσαρμοστεί στη νέα του ομάδα. Και ο Λουτσέσκου τα 
ξέρει αυτά, σιγά σιγά πάνε, δε θέλει βιασύνη και υπερβολές.
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AGENT GREEK

ΣΧΕΔΟΝ
ΣΙΓΟΥΡΟ
Οι αναφορές δεν έχουν πυκνώσει και αυτό είναι λογικό γιατί 
η Ekstraklasa, το πρωτάθλημα Πολωνίας δηλαδή ακόμα δεν 
έχει επαναρχίσει. Ο πρώτος γύρος ολοκληρώθηκε στα μέσα 
Νοεμβρίου, μετά υπήρχε Μουντιάλ και ο δεύτερος ξεκινά στα 
τέλη του μήνα.
Η Ράκοβ Τσεστόχοβα κάνει τη σεζόν της ιστορίας της και είναι 
στην πρώτη θέση, στο +9 από τη Λέγκια Βαρσοβίας. Πάει δηλαδή 
φουλ για το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία της.
Γνωστό πως στο ρόστερ της υπάρχουν και δύο Έλληνες, ο Γιάννης 
Παπανικολάου στα χαφ και ο Στράτος Σβάρνας.
Ο 26χρονος στόπερ παίζει δανεικός από την ΑΕΚ και ήδη έχει 
μετρήσει 21 ματς με 2 γκολ και 3 ασίστ. Βασικότατος με τη Ράκοβ.
Στην Πολωνία θεωρούν πως η Ράκοβ θα κάνει το κάθετί 
προκειμένου να τον αγοράσει, η οψιόν λέγεται πως είναι κοντά 
στις 800.000 ευρώ.
Το θεωρούν πάντως σχεδόν σίγουρο πως η Ράκοβ δε θα τον 
αφήσει να φύγει.

ΛΕΙΠΕΙ
Ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά μετά από χρόνια είναι ο διεκδικητής του 
πρωταθλήματος αλλά δεν έχει φροντίσει να καλύψει τα κενά του. Και δε μιλάμε 
για κενά άποψης αλλά που κάνουν μπαμ.
Την ίδια ώρα μάλιστα που ο Ολυμπιακός κάνει μεταγραφές στα μπακ του, ο ΠΑΟΚ 
έφερε παίκτη στον άξονα και παλεύει για φορ ενώ η ΑΕΚ μάλλον δε θα πάρει 
άλλον ποδοσφαιριστή, ίσως φέρει στόπερ. Η Ένωση μπορεί και να χρειάζεται 
ακόμα έναν κεντρικό αμυντικό ή αριστερό μπακ αλλά δεν είναι κάτι που δε 
μαζεύεται με το υπάρχον ρόστερ. Στον Παναθηναϊκό όμως τα κενά προκαλούν 
και αγωνιστική ζημιά. Ο Μπερνάρ δεν μπορεί να παίζει στα εξτρέμ επειδή δεν 
υπάρχει άλλος. Είναι διπλό το πρόβλημα, φεύγει και από 10άρι που είναι σούπερ 
το τελευταίο διάστημα ειδικά.
Στην περίπτωση του Παναθηναϊκού, λοιπόν, φαίνεται και πόσο λείπει Τεχνικός 
Διευθυντής. Το είχε δουλέψει το κλαμπ το μοντέλο και όχι δεν του είχε πάει 
καλά. Αλλά αυτό δε σημαίνει πως δεν μπορεί κάποιον που να μην μπορεί να 
κουμπώσει με τον σύλλογο και τον προπονητή. Φαίνεται απαραίτητο.
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ΝΕΑ ΗΤΤΑ  
ΚΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΕΙΚΟΝΑ Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΤΕ 
ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ και με νίκη θα πιάσει και πάλι την πρώτη θέση στη 
βαθμολογία της Euroleague. Παράλληλα οι Πειραιώτες θα ντουμπλάρουν τις νίκες τους επί της Ρεάλ κάτι που 
είναι σημαντικό σε ενδεχόμενη ισοβαθμία, πολύ δε περισσότερο μετά την ήττα της Μονακό (την οποία δε θέλει 
ο Ολυμπιακός σε ισοβαθμία) στην Κωνσταντινούπολη. Το ΣΕΦ θα είναι κατάμεστο αφού τα εισιτήρια έχουν 
εξαντληθεί εδώ και πέντε μέρες!
Τα υπόλοιπα χθεσινά αποτελέσματα: Φενέρμπαχτσε- Μονακό 98-94, Μακάμπι- Άλμπα 87-74, Μπασκόνια- 
Μπαρτσελόνα 78-85, Βαλένθια- Παρτιζάν 89-81. Απόψε: Εφές- Μπάγερν (19:30), Ζαλγκίρις- Ερυθρός Αστέρας 
(20:00), Ολυμπιακός- Ρεάλ (21:00), Αρμάνι Μιλάνο- Βιλερμπάν (21:30)

Η βαθμολογία: Ρεάλ Μαδρίτης 13-6, Φενέρμπαχτσε και Μπαρτσελόνα 13-7, Ολυμπιακός 12-7, Μονακό 12-9, 
Ζαλγκίρις 11-8, Μπασκόνια και Μακάμπι 11-9, Εφές και Ερυθρός Αστέρας 10-9, Βαλένθια 10-10, Παρτιζάν και 
Βίρτους 9-11, Μπάγερν 7-12, Παναθηναϊκός 7-13, Αρμάνι Μιλάνο και Βιλερμπάν 6-13, Άλμπα 6-14

Μοιάζει πιά με σενάριο κακής ποιότητας που επαναλαμβάνεται 
διαρκώς ο Παναθηναϊκός όπως φάνηκε και στην Μπολόνια.
Να ήταν μόνο ότι ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από την Βίρτους (74-64) 
και υποχώρησε στο 7-13 μένοντας σταθερά στις τελευταίες θέσεις της 
βαθμολογίας; Σημασία έχει και το πώς χάνει μια ομάδα και οι «πράσινοι» 
εξακολουθούν να απέχουν πολύ απ’ αυτό που χαρακτηρίζει ένα σύνολο: 
Και πάλι έπαιξε κατά κύριο λόγο με ατομικές εξάρσεις κι ένστικτο και 
πάλι βασίστηκε σε οτιδήποτε άλλο εκτός από ομαδικότητα. Χαμένοι στην 
επίθεση, πιθανότατα και στη μετάφραση αφού είναι ξεκάθαρο ότι δεν 
υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των παικτών.
Ακόμα κι όταν πέρασε μπροστά με αντεπίθεση στο 32’, έμεινε χωρίς πόντο 
για τα επόμενα 5’37’’ (έβαλε 2 βολές ο Μπέικον) αλλά πλέον όλα είχαν 
κριθεί
Παράλληλα σε διαδικασία αλλαγής προπονητή βρίσκεται ο Παναθηναϊκός 
αφού σύντομα ο Ντέγιαν Ράντονιτς θα αποτελέσει παρελθόν από την 
ομάδα.
Ούτε οι νίκες επί της Μακάμπι και του Άρη μπόρεσαν να αποτελέσουν 
αβαντάζ για τον Ράντονιτς ώστε να πάρει πίστωση χρόνου. Ουσιαστικά δεν 
ήταν ούτε η ήττα από την Βίρτους Μπολόνια που έκρινε την απομάκρυνση 
του Μαυροβούνιου τεχνικού. Για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους 
μετά τη συντριβή από τον Ολυμπιακό, η κατάσταση έγινε μη αναστρέψιμη 
και παρά τα όσα έβγαιναν προς τα έξω.
Τα δεκάλεπτα: 18-11, 43-30, 55-51, 74-64
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ (Σκαριόλο): Κόρντινιε 5, Παϊόλα, Μπακό 11, Τζαϊτέ 8, 
Λούντμπεργκ 9, Σενγκέλια 16, Χάκετ 7, Μίκι 1, Οτζελέγιε 5, Τεόντοσιτς 12
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράντονιτς): Γουόλτερς 15, Λι 7, Παπαγιάννης 6, Γουίλιαμς 
10, Γ. Καλαϊτζάκης, Μπέικον 8, Πονίτκα 13, Γκριγκόνις 3, Γκουντάιτις 2
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ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΙΑ
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Με επιστολή του προς την ΚΕΔ ο Άρης ζήτησε Έλληνα διαιτητή 
για τη ρεβάνς του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Ολυμπιακό εκτός 
του Τάσου Παπαπέτρου. Και αυτό γιατί οι «κίτρινοι» είναι έξαλ-
λοι με τη διαιτησία του Τιάγκο Μάρτινς στο πρώτο ματς. Από εκεί 
και πέρα, δεν έχει κάτι ο Καμάτσο και έτσι υπολογίζεται για τον 
αγώνα με τον Βόλο. Το ίδιο ισχύει και για τον Καμαρά, αλλά όχι 
για τον Νταμπό. Θλάση στο γαστροκνήμιο έχει ο τελευταίος.

Ικανοποίηση υπάρχει στην ΑΕΚ από τα συνεχόμενα θετικά αποτελέσμα-
τα. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στον αγώνα με τον Ιωνικό και ο Σιντιμπέ 
θα είναι παρών. Ο Γάλλος μπήκε στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσε-
ων χθες. Τέλος, στον Απόλλωνα Σμύρνης παραχωρήθηκε ο Μουστακό-
πουλος, ο οποίος κατά κύριο λόγο αγωνιζόταν στην ομάδα Β’.

Ο Παναθηναϊκός έχει αργήσει πάρα πολύ στην υπόθεση του εξτρέμ 
και τις τελευταίες μέρες παλεύει την υπόθεση του Μούσα Αλ Ταμά-
ρι της Λέουβεν. Ο 25χρονος τα προηγούμενα χρόνια αγωνιζόταν στον 
ΑΠΟΕΛ, ενώ τώρα βρίσκεται στο στόχαστρο και της Ναντ.  Σε λίγους 
μήνες μένει ελεύθερος και δεν ανανεώσει. Τέλος για ενδιαφέρον 
της Σαν Λορέντζο για τον Παλάσιος γράφουν στην Αργεντινή.

Σε επαφές με τη Σαλερνιτάνα βρίσκεται ο Ολυμπιακός και στην Ιταλία 
υποστηρίζουν πως οι πιθανότητες να πουληθεί τελικά ο Παπέ Αμπού 
Σισέ είναι αυξημένες. Παράλληλα, ο Ντορόν Λάιντνερ παραχωρήθη-
κε δανεικός στην Αούστρια Βιέννης για να πάρει παιχνίδια στα πόδια 
του και εντός των ημερών αναμένεται ο Ραμόν στην Ελλάδα. Ο Βραζι-
λιάνος αριστερός μπακ θα υπογράψει στους Πειραιώτες.

Για τη δεύτερη μονομαχία απέναντι στον Παναθηναϊκό προετοιμάζεται 
ο ΠΑΟΚ. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε με ικανοποίηση τον Αουγκούστο 
να μην έχει κάτι το ιδιαίτερο. Ωστόσο, οι Τσαούσης, Ελ Καντουρί, Φι-
λίπε Σοάρες, Κουαλιάτα και Μουργκ δεν υπολογίζονται, ενώ το ίδιο 
ισχύει και για τον Κούρτιτς. Τέλος, θύμα ληστείας έπεσε ο Νάρεϊ.
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ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 10:45
ΑΔΕΛΑΙΔΑ Γ.-ΜΑΚΑΡΘΟΥΡ OVER 2,75 1,82
Το ταξίδι ξεκινάει από νωρίς με ποντάρισμα στην αγα-
πημένη Αυστραλία.
Στα ψηλά στρώματα οι δύο ομάδες θα δώσουν μάχη 
για την δεύτερη θέση που οδηγεί στα ημιτελικά.
Φαβορί δεν υπάρχει στη σημερινή αναμέτρηση και αμ-
φότερες θα επιτεθούν για το τρίποντο.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΓΚΟΛ ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ

ΒΕΛΓΙΟ 21:45
ΕΠΕΝ-ΓΚΕΝΚ 2 -1,0 1,73
Ασταμάτητη η Γκενκ πέρασε από την έδρα της Βέστερ-
λο με το εντυπωσιακό 2-3!
Στο +9 από την Σεν Ζιλουάζ φαντάζει πλέον το απόλυ-
το φαβορί για τον τίτλο.
Μέσα στη μέτρια ́ Επεν θα παίξει για το τρίποντο με τον 
προπονητή να παρατάσσει φουλ επιθετικό πλάνο.
Για την παραμονή μέχρι τέλους θα παλέψουν οι γηπε-
δούχοι φέτος.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΦΑΒΟΡΙ

ΚΥΠΡΟΣ 1η 19:00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2 -1,0 1,75
Η ομάδα της Λάρνακας πάει ξεκάθαρα για πρωτάθλημα.
Στο ντέρμπι με τον Άρη πήρε την νίκη με χρυσό γκολ 
στις καθυστερήσεις και τώρα βρίσκεται μόνη στη κο-
ρυφή. Στη Λευκωσία έχει αποστολή σήμερα για να κο-
ντραριστεί με τον Ολυμπιακό. Χαμηλής δυναμικότητας 
οι γηπεδούχοι θα έχουν δύσκολο έργο σήμερα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 14:00
ΠΑΝΕΒΕΖΙΣ-ΝΤΑΟΥΓΚΑΒΠΙΛΣ OVER 2,75 1,80
Οι φιλικές αναμετρήσεις παίζουν μπάλα καθημερινά 
στο στοιχηματικό μενού.
Για την πρώτη σέντρα ετοιμάζονται οι δύο ομάδες και 
θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν πρόσωπα αλλά 
και διάφορα σχήματα:
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΦΙΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΚΟΛ ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1η 21:00
ΟΣ-ΜΠΡΕΝΤΑ 2 DNB 1,70
Αρκετά πίσω έχει μείνει η Μπρέντα και τώρα τρέχει 
για να καλύψει το χαμένο έδαφος.
Μέσα στην Ος δεν έχει περιθώρια και είναι υποχρε-
ωμένη να επιτεθεί για να πάρει το τρίποντο.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟ

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 18:30
ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ Β-ΠΡΕΠΕΡΕ OVER 3,5 2,10
Ακόμα ένα φιλικό τεστ δίνουν οι δύο ομάδες θέλοντας 
να είναι έτοιμες με την πρώτη επίσημη σέντρα μετά το 
παγκόσμιο κύπελλο.
Οι προπονητές θα έχουν την ευκαιρία σήμερα να δοκι-
μάσουν πρόσωπα αλλά και διαφορά σχήματα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:Η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ

ΤΡΙΗΜΕΡΟ 
ΓΕΜΑΤΟ ΔΡΑΣΗ 
ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΝΑ 
ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΠΑΛΑ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΟΚ ΚΑΙ ΑΡΣΕΝΑΛ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ 
ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΜΕ ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙ-
ΛΟΓΕΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΑΠ 

Η μάχη για τον τίτλο συνεχίζεται στη Super League με 
αμείωτο ενδιαφέρον. Ο Παναθηναϊκός προηγείται στη 
Super League με 45 βαθμούς και τον κυνηγούν η ΑΕΚ 
με 41, ο Ολυμπιακός με 38 και ο ΠΑΟΚ με 36. 
Την Κυριακή (19:30) στη «Λεωφόρο» ο Παναθηναϊκός 
υποδέχεται τον ΠΑΟΚ σε ένα κρίσιμο ντέρμπι. Προη-
γήθηκε η πρώτη αναμέτρησή τους για τα προημιτελι-
κά του Κυπέλλου στην οποία ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 2-0 
και ακολουθεί την ερχόμενη εβδομάδα η ρεβάνς στη 
«Λεωφόρο». 
Ζεις το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ με τις καλύτε-
ρες αποδόσεις που προσφέρθηκαν ποτέ από το Πάμε 
Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ. 

Η ΑΡΣΕΝΑΛ ΘΕΛΕΙ ΡΕΒΑΝΣ ΓΙΑ  
ΤΗΝ ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΡΟΥ 
Ντέρμπι έχει το πρόγραμμα και στην Premier League. 
Την Κυριακή (18:30) στο Emirates η πρωτοπόρος Άρ-
σεναλ αντιμετωπίζει την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τη 
μοναδική ομάδα από την οποία έχει ηττηθεί με 3-1 
στο ματς του πρώτου γύρου στο Old Trafford.  Και οι 2 
ομάδες θέλουν τη νίκη, η Άρσεναλ για να ξεφύγει κι 
άλλο στη βαθμολογία και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για 
να μειώσει στους 5 βαθμούς τη διαφορά τους. 
Αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές σε σούπερ αποδό-
σεις προσφέρει το Πάμε Στοίχημα για το ντέρμπι της 
Premier League Άρσεναλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. 
Από σήμερα επιστρέφει στη δράση και η Bundesliga, 
μετά τη διακοπή της για το Παγκόσμιο Κύπελλο, με τον 
αγώνα Λειψία-Μπάγερν.

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει ακόμα πιο δυνατές απο-
δόσεις στα ακόλουθα παιχνίδια των ευρωπαϊκών πρω-
ταθλημάτων, από σήμερα έως τη Δευτέρα:
Παρασκευή 20 Ιανουαρίου: Λειψία-Μπάγερν (21:30).
Σάββατο 21 Ιανουαρίου: Λίβερπουλ-Τσέλσι (14:30), 
Κρίσταλ Πάλας-Νιούκαστλ (19:30), Ατλέτικο Μαδρί-
της-Βαγιαδολίδ (19:30), Άρης-Βόλος (20:00), Φιορε-
ντίνα-Τορίνο (21:45).
Κυριακή 22 Ιανουαρίου: Μάντσεστερ Σίτι-Γουλ-
βς (16:00), Ιωνικός-ΑΕΚ (16:00), Ντόρτμουντ-Άου-
γκσμπουργκ (16:30), Άρσεναλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 
(18:30), Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ (19:30), Ατρόμητος-Ο-
λυμπιακός (20:30), Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ρεάλ Μαδρί-
της (22:00). 
Δευτέρα 23 Ιανουαρίου: Ίντερ-Έμπολι (21:45). 
Κάθε μέρα ειδικά στοιχήματα με ενισχυμένες απο-
δόσεις  
Καθημερινά το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στα κατα-
στήματα ΟΠΑΠ και ειδικά στοιχήματα με ενισχυμένες 
αποδόσεις για επιλεγμένους αγώνες.  
Ανάμεσα στα ειδικά στοιχήματα που προσφέρονται 
για τα σημερινά ποδοσφαιρικά παιχνίδια και την ανα-
μέτρηση της Euroleague, Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 
(21:00) είναι και τα εξής:
Μαγιόρκα-Θέλτα: Να σημειωθεί γκολ πριν από το 40’ 
– Σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα.
Λειψία-Μπάγερν: Να σημειωθεί γκολ πριν από το 30’ 
– Σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα.
Μπέρνλι-Γουέστ Μπρομ: Να σημειωθεί γκολ πριν από 
το 40’ – Σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα. 
Παναιτωλικός-ΠΑΣ Γιάννινα: Να σημειωθεί γκολ πριν 
από το 40’ – Σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα. 
Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης: Νίκη του Ολυμπιακού με 
6-10 πόντους διαφορά.

ΚΡΙΣΙΜΑ ΝΤΕΡΜΠΙ ΣΕ 
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΑ 
ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
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 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Η Εθνική ομάδα που θα πάρει μέρος στο Μεσογειακό Πρωτάθλημα 
Κ23 στον κλειστό, αναχωρεί σήμερα για τη Βαλένθια. Η αποστολή 
των 8 αθλητών, ανάμεσά τους των πρωταθλητριών Σπυριδούλας 

Καρύδη και Πολυνίκης Εμμανουηλίδου, πετάει από Αθήνα για 
Φρανκφούρτη και από εκεί για την ισπανική πόλη με τη δι-

οργάνωση να διεξάγεται την Κυριακή. 

Στη Σουηδία βρίσκεται από χθες ο Παναγιώτης Τριβυζάς, καθώς ξεκι-
νάει επίσημα τους αγώνες του για τη φετινή σεζόν αγωνιζόμενος 
σήμερα στο μίτινγκ του Βάξο. Αρχικά ο Έλληνας πρωταθλητής 
θα τρέξει την Παρασκευή στα 200μ. και το Σάββατο στα 60μ. 

7e-SportTime ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

SPORTS

Για την Πολωνία αναχώρησε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου με τον προ-
πονητή του Γιώργο Πομάσκι για να πραγματοποιήσουν προετοι-
μασία στην Σπάλα μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου. Ο ολυμπιονίκης 
του μήκους συνεχίζει τις προπονήσεις και ετοιμάζεται για 
τον πρώτο του αγώνα στις 2 Φεβρουαρίου στο μίτινγκ του 
Γκέτεμποργκ. 

Ανακοινώθηκαν οι συμμετοχές για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 35χλμ. 
βάδην ανδρών- γυναικών, που διεξάγεται την Κυριακή στο ολυμπια-

κό κωπηλατοδρόμιο του Σχινιά. Στους άνδρες φαβορί είναι ο Αλέ-
ξανδρος Παπαμιχαήλ και στις γυναίκες μετέχουν Κυριακή Φιλτι-

σάκου, Χριστίνα Παπαδοπούλου, Έφη Κουρκουτσάκη και Όλγα 
Φιάσκα. 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΕΧΟΥΝ 
ΣΤΕΡΕΨΕΙ

Για τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχουν λόγια! Για τον 
απλούστατο λόγο ότι είναι κουραστικό κι ανούσιο να 
επαναλαμβάνεσαι! Μπορείτε, κάλλιστα, να πάρετε τα 
σχόλιά μας μετά από σχεδόν κάθε αγώνα του (δεν είναι 
και τόσοι πολλοί οι καλοί) και να τα ξαναδιαβάσετε.
Η αλλαγή προπονητή είναι δεδομένη, είναι όμως κι 
επιβεβλημένη. Και μπορείτε να μας πείτε, ίσως και 
δίκαια, ότι σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι 
σύμπτωση, αλλά είναι σίγουρο ότι και ο Ράντονιτς έχει 
μεγάλη ευθύνη για την εικόνα. Όπως μεγάλη ευθύνη 
έχει κι εκείνος που τον επέλεξε, αφού ο Μαυροβούνιος 
δεν «κόλλησε» με τίποτα στον Παναθηναϊκό.
Κι αυτό δε φάνηκε μόνο από τη «γλώσσα του σώματος» 
αλλά κι από το γεγονός ότι δεν έδειξε ποτέ η ομάδα το 
μπάσκετ που πρεσβεύει. Στον Ερυθρό Αστέρα, η ομάδα 
του πάντοτε ήταν «σκληρή» και με παίκτες- καμικάζι. Εδώ 
παρουσίασε μια ομάδα μακριά από τη δική του εικόνα, 
ξένη με όσα μας έχει δείξει κατά το παρελθόν.
Ακόμα κι αν εξετάσουμε την περίπτωση να του «φόρεσαν 
καπέλο» κάποιες επιλογές (κάτι που ακούγεται συχνά- 
πυκνά σε όλες τις ομάδες) όφειλε να διασώσει την 
αξιοπρέπεια και την καριέρα του και να αποχωρήσει. 
Άρα, ακόμα κι αν ισχύει η παραπάνω περίπτωση, ο 
Ράντονιτς είναι εκτεθειμένος πρωτίστως στον ίδιο του τον 
εαυτό, καθώς επέλεξε το δρόμο της σίγουρης αποτυχίας 
καθισμένος επάνω στο συμβόλαιό του.
Η ουσία είναι ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρει μια 
σταθερότητα σε πρόσωπα, σε πλάνο, σε διαδρομή. 
Πάει μπροστά, γυρίζει πίσω, ξαφνικά στρίβει αριστερά, 
μπαίνει ανάποδα σε μονόδρομο και κόβει δεξιά. Μοιάζει 
με έναν άνθρωπο που πχ έχει σκοπό να πάει στην 
Κηφισιά και τον συναντούμε στην παραλιακή στο ρεύμα 
προς Βουλιαγμένη. Καμία σχέση.
Με τον τρόπο που λειτουργεί, όλοι προσπαθούν να 
αποποιηθούν των ευθυνών (αφού πάντα υπάρχει 
δικαιολογία) και τελικά η ίδια η ομάδα την «πληρώνει» 
αφού μπαίνει ολοένα και πιο βαθιά στο τέλμα. Δεν 
έχει στόχο, δεν έχει προορισμό ή κατεύθυνση άρα δεν 
υπάρχει απολύτως καμία προοπτική.
Κι όσα χρήματα μπαίνουν- που δεν είναι καθόλου λίγα- 
δεν αξιοποιούνται αλλά πάνε στο βρόντο, με αποτέλεσμα 
να οικονομική ζημιά μαζί με απογοήτευση να υπάρχει 
τόσο στην τσέπη του ιδιοκτήτη όσο και στην ομάδα.
Ο Παναθηναϊκός δεν έχει αποφασίσει ποτέ να κάνει 
restart ουσιαστικό αλλά παλεύει επικοινωνιακά να 
φορέσει τον απαραίτητο μανδύα σε κάθε κίνηση. 
Συγγνώμη, αλλά έτσι δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, 
μερική, ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή - απόδοση 
του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, 
μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλον, χωρίς 
προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και 

κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
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